CURRICULUM VITAE
FORMAT EUROPEAN

INFORMATII PERSONALE

Nume
Adresă

COPCEA Cristian Stefan
Str Copăceni nr.1 Bloc L22 Ap 59, Sector 3 București 030394

Telefon

0722 308 137

Fax

031 710 1439

E-mail

cristian@copcea.ro

Naționalitate

Română

Data nașterii

20.07.1968

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
Data (de la – la)
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sector
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

2005-prezent
SANOS Consulting int'l SRL București
Rețelistică, Internet
Director General
În calitate de Director General:
· Negocieri contracte furnizori și clienți;
· Calculații de prețuri;
· Achiziții bunuri, organizare societate;
· Definirea și implementarea procedeelor de muncă;
· Management financiar și administrativ al societății:
· Evaluări legale primare ale activităților societății;
· Evaluări zilnice ale societății;
În calitate de inginer:
· Concepție arhitecturală a rețelelor IP, monitorizare funcționare;
· Dezvoltarea de unelte software;
· Activități de cercetare-dezvoltare în domeniul rețelelor de calculatoare;

Data (de la – la)
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sector
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

2002-2004
KIWEE Comunicatii SRL București
IT – Dezvoltare Software
Inginer software și Manager Birou Delocalizat
În calitate de Manager:
· Achiziții bunuri, organizare societate:
· Definirea și implementarea comenzilor și a livrărilor de software via Internet;
· Organizare și protocol pentru conducătorii societății mamă: cazare, transport;
· Conceperea și implementarea procedurilor de lucru pe departamente și la nivel individual
pentru maximizarea productivității, păstrând standardele societății mamă;
· Resurse umane: anunțuri angajare, preselecții candidați, interviuri, formare profesională a
noilor angajați.
În calitate de inginer IT:
·
·
·
·
·
·
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Implementarea de soluții de securitate IT;
Implementarea rețelei bazate pe Microsoft Active Directory;
Implementarea de sisteme de rutare/firewall pe Linux;
Implementarea de procese de interoperabilitate software M2M cu societatea mamă;
Dezvoltarea de aplicații Internet, client-server, cu tehnologii ASP, PHP, SQL Server, HTML;
Dezvoltarea de software pentru uz intern;

Data (de la – la)
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sector
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

2001-2002
Maulde Technologies SA, Paris, Franța
IT – Dezvoltare Software
Programator Software
· Programator Delphi/SQL pentru un software de management de conținut;
· Programarea de module de criptare/decriptare și manager de licențe;
· Inginer de sistem;

Data (de la – la)
Numele și adresa angajatorului
Tip de business sau sector
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

2000-2001
FM Design SRL, București
IT – Dezvoltare Software
Programator Software
· Programator Delphi/SQL pentru un software de management de conținut;
· Programarea de module de criptare/decriptare și manager de licențe;
· Inginer de sistem .

Data (de la – la)
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sector
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

1998-2000
Persoană fizică autorizată
IT – calculatoare și rețele
Antreprenor
· Contracte cu diverse societăți române și străine (Centrul Ceh, Alcatel, etc.) în sectorul IT:
reparații calculatoare, instalări rețele etc.
· Am realizat mici proiecte de automatizări;
· Am realizat un programator de micro-controllere și memorii de diverse tipuri.

Data (de la – la)
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sector
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

1995-2001 (Colaborări sporadice)
Alsthom SA, Bucharest
Interpretariat și traduceri
Interpret tehnic
· Am tradus contracte comerciale și literatură tehnică din Engleză în Franceză și invers;
· Interpret de Franceză și Engleză, la cererea Directorului Tehnic;

Data (de la – la)
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sector
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

1994-1997
DKS Exim SRL, Bucharest
IT
Tehnician IT
· Construcție PC-uri, instalări programe;

Data (de la – la)
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sector
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

1987-1998
Ministerul Apărării Naționale
Militar
Multiple funcții, de la baza aeriană la Statul Major al Forțelor Aeriene, astfel:
Șef birou modernizări, baza aeriană Mihail Kogălniceanu
· Am comandat o echipă de patru maiștri militari;
· Am implementat buletinele de modernizări pentru toată flota de avioane MiG-23 și MiG-29;
· Am gestionat, împreună cu biroul tehnic, evenimente care ieșeau din uzual, precum defecte
de fabricație, parametri tehnici în afara plajelor normale;
· Am participat activ la diverse activități tehnice de cercetare-dezvoltare efectuate în cadrul
bazei aeriene;
Ofițer achiziții, Statul Major al Forțelor Aeriene (detașat)
· Am participat activ în cadrul procesului de achiziții al Forțelor Aeriene Române pentru
câteva categorii de piese de schimb;
· Am implementat versiunea software a catalogului avioanelor militare din dotarea Forțelor
Aeriene Române ,inclusiv piesele de schimb utilizate, datele la care s-au efectuat
reparațiile, etc, pe categorii de avioane, amplasament etc.
Ofițer în cadrul biroului de traduceri, Statul Major al Forțelor Aeriene
· Am participat la traducerea de documente tehnice (manuale de zbor, manuale tehnice
diverse);
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·
·
·
·

·

Am tradus diverse documente legate de relația cu NATO;
Am susținut în mod activ infomatizarea biroului traduceri din cadrul Statului Major al
Forțelor Aeriene;
Am participat la diverse comisii de examinare (franceză și engleză) în cadrul mai multor
școli militare;
Am participat la multiple delegații în SUA și Franța în calitate de interpret oficial de limbă
franceză și/sau engleză, pe relații de educație, interoperare, NATO, la nivel înalt:
Comandantul scolilor Aviației Militare Franceze, General-inspector din armata franceză,
Comandantul bazei aeriene Tinker (SUA, Oklahoma), Le Bourget, etc.
Am participat la multiple delagații în România in calitate de interpret de limbă franceză
și/sau engleză, pe relația NATO (Dl General Degeratu,Dl ministru Tinca, Dl ministru
Babiuc), pe relații de jurnalism/media și comunicare.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
PROFESIONALĂ

Data (de la – la)
Numele și tipul organizației care
oferă pregătirea
Tip de educație
Titlul calificării oferite

Nivelul din clasificarea națională

1999-2001
Centrul de formare în Tehnologia Informației - CPI - Microsoft
Rețelistică de calculatoare
Certificări Microsoft:
· MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) pentru Windows NT4 și Windows 2000;
· MCP+I (Microsoft Certified Professional+Internet);
·
MCP (Microsoft Certified Professional)
Inginer de sistem

Data (de la – la)
Numele și tipul organizației care
oferă pregătirea
Tip de educație
Titlul calificării oferite

1997-1998
Academia Tehnică Militară

Nivelul din clasificarea națională

Master

Data (de la – la)
Numele și tipul organizației care
oferă pregătirea
Tip de educație
Titlul calificării oferite

1995
Institutul Francez București

Nivelul din clasificarea națională

Interpret

Data (de la – la)
Numele și tipul organizației care
oferă pregătirea
Tip de educație
Titlul calificării oferite

1987-1992
Academia Tehnică Militară

Curriculum tehnic post universitar
Formare post-universitară

Limba franceză
DALF - Diplome Approfondi de Langue Francaise

Inginer militar avion-motor
Inginer

Nivelul din clasificarea națională

Inginer

Data (de la – la)
Numele și tipul organizației care
oferă pregătirea
Tip de educație
Titlul calificării oferite
Nivelul din clasificarea națională

1977-1981
Colegiul francez: Fquih Ben Salah, Maroc

Page 3 - Curriculum vitae
COPCEA, Cristian Stefan

Invățământ gimnazial cu predare în limba franceză
-

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE
PERSONALE.

LIMBA MATERNĂ

ROMÂNA

ALTE LIMBI STRĂINE
• Citit
• Scris
• Exprimare verbală

FRANCEZĂ
excelent
excelent
excelent

ENGLEZĂ
excelent
excelent
excelent

ITALIANĂ
bun
începător
bun

COMPETENȚE SOCIALE

Am lucrat în mod constant cu persoane de ambele sexe, încă de la primul loc de muncă.
Am avut în subordine sau am condus echipe de 25 de persoane de ambele sexe.
Am lucrat cu persoane de diferite rase și naționalități (Caucazieni, Africani, Francezi, Belgieni,
Algerieni, Marocani si Tunisieni), unde limba vorbită era franceza iar documentația era în limba
engleză.
Am interacționat la nivel personal și profesional cu persoane de pe patru continente, fără a
întâmpina probleme de comunicare sau de diferență culturală.

COMPETENȚE DE ORGANIZARE

Începând cu anul 2002, când am ocupat prima poziție în calitate de manager, am coordonat și
administrat persoane, proiecte și bugete.
Cea mai mare echipă din subordine a numărat 24 de persoane iar cel mai mare buget
administrat la nivel profesional a fost de circa 240.000 EURO/an.

.

COMPETENȚE TEHNICE

COMPETENȚE ARTISTICE

ALTE COMPETENȚE
CARNET ȘOFER
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Posed un nivel foarte avansat de cunoaștere al rețelelor electronice de calculatoare eterogene și
al calculatoarelor în sine, prin formarea profesională dar și prin studiu individual.
Posed cunoștințe aprofundate de electronică digitală și programare de echipamente diverse, de
la micro-controllere la calculatoare, etc.
.
Exersez în mod curent la pian și chitară.
Obișnuiesc să scriu proză (încă nepublicat).

Am o structură internă foarte logică și echilibrată, tact și spirit diplomatic. Nu am trac, pot
comunica la orice nivel și în orice condiții.
Posed un permis de conducere categoriile A și B.

